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Analiza legislaţiei specifice structurilor din Sistemul Naţional de Apărare 

 în vederea elaborării unor propuneri de corelare/îmbunătăţire a prevederilor 
specifice pentru desfăşurarea acţiunilor în situaţii de urgenţă 

 

 

În primul rând vă rog să-mi permiteţi să precizez că analiza va face referire 
doar la structurile militare destinate sprijinului situaţiilor de urgenţă, ea 
neincluzând forţe din Sistemul Naţional de Apărare aparţinând Ministerului 

Afacerilor Interne. 

Pentru elaborarea acestei analize am considerat ca fiind necesar să pornim 
de la definiţia ,,situaţiei de urgenţă”, aşa cum este prezentată în Legea nr. 15  din 

2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă astfel:  

,,Situaţia de urgenţă – eveniment excepţional cu caracter nonmilitar, care 

ameninţă viaţa sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, valorile materiale 

sau culturale iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea 
de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse specializate şi managementul 
unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.” 

Am ţinut să aduc în atenţie această definiţie, care, chiar dacă reliefează 

caracterul nonmilitar al situaţiei de urgenţă, cadru legislativ asigurat de Legea nr. 

346 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Apărării Naţionale, 
constituie fundamentul prin care structurile militare, desemnate prin planurile 

elaborate ierarhic, asigură la solicitarea administraţie publice centrale şi locale 

sprijinul în situaţii de urgenţă. Modificarea acestei legi prin legea nr. 167 din 12 

iulie a reafirmat, prin actualizarea atribuţiilor Ministerul Apărării Naţionale (art. 5, 

aln. 1, pct. 41), aspectul ,,cooperării cu alte structuri din afara Ministerului 

Apărării Naţionale, la situaţii de urgenţă.” 

 Un alt document fundamental este Doctrina Armatei României care 

precizează, de asemenea, că una din misiunile armatei este de a sprijini autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, în situaţii de urgenţă, pentru acordarea de 

asistenţă populaţiei şi pentru managementul consecinţelor dezastrelor şi al 
accidentelor tehnologice, ceea ce denotă că este asigurat şi cadrul doctrinar pentru 
sprijinul către forţele armate.  
  Modificările legislative privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă au impus modificări şi vor impune modificări 
regulamentelor şi instrucţiunilor militare care vor acţiona permanent pentru 
actualizarea şi corelarea prevederilor regulamentare cu cele legislative. Un 

exemplu este apariţia Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS-148 din 

2017,,Regulamentul privind sistemul de management al situaţiilor de urgenţă în 
Ministerul Apărării Naţionale” care a înlocuit ordinul MS-28 din 2012 

,,Regulamentul privind managementul situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării 
Naţionale”. Prin elaborarea unui nou regulament s-a finalizat implementarea în 
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totalitate a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 557/2016 privind mangementul 

tipurilor de risc, concretizată prin întocmirea unui nou plan de întrebuinţare a 
forţelor şi mijloacelor aparţinând unităţilor militare, urmat de încheierea unui plan 
de coperare cu structurile aparţinând Sistemului Naţional de Apărare din 
garnizoana Buzău, ambele documente fiind aprobate de comandantul garnizoanei 

şi contrasemnate de comandanţii structurilor implicate. 

 Ordinul MS-148 din 2017 ,,Regulamentul privind sistemul de management 

al situaţiilor de urgenţă în Ministerul Apărării Naţionale” conţine şi limitări 
privind întrebuinţarea efectivelor şi tehnicii militare astfel încât să nu 
afecteze/diminueze capacitatea de luptă pentru îndeplinirea misiunii fundamentale 
a armatei, de apărare a  ţării.   
  Din cele prezentate considerăm că legislaţia specifică structurilor din 

Ministerul Apărării Naţionale este în concordanţă cu prevederile legislative privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi asigură condiţiile 
necesare pentru acţiuni de intervenţie ale structurilor militare din subordine.  
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